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GRAVAJ OKAZINTAJ()J

Menciindas dum la Instaj 
monatoj la kontaktoj failiaj kun 
Eŭropa Esperanto Unuiĝo por 
inviti okazigi la kongreson do tiu 
asocio en Valencia, julio do 
2003, kune kun la Hispana 
Kongreso de Esperanto, duni la 
Jubileo de la valencia kaj do la 
hispana E-asocioj.
Interesaj estis ankaŭ la 
partopreno de diversaj valenciaj 
samideanoj, portante grandan I 
flagon, dum la manisfestacio 
okzinta en Valencia, kontraŭ la 
tutmondigo, okaze de kunveno 
de ministroj pri eksteraj rilatoj de 
la landoj mediteraneaj, kun la 
konflikta partopreno de 
reprezentantoj de Israelo kaj 
Palestino.
Dum la "Alternativa Foiro”, ankaŭ 
niaj samideanoj muntis standon 
en kiu oni reklamis por E-o, kaj 
oni vendis librojn kaj diversajn 
materialojn.
Daŭre okazas radioelsendo en 
Esperanto en Radio Klara, kiu 
ege multe propagandas nian 
lingvon.
Kaj, kiel grava novaĵo, dum la 1 a 
ĝis la 4a de aŭgusto okazos on 
fa bela urbo Alicante la “61° 
Hispana Kongreso de 
Esperanto” al kiu esperadlo 
ĉeestos multaj samideanoj

/ u / sinuo

mailto:grupoesperantov@telepolis.com


12a ĜENERALA KONFERENCO DE MONDA TURISMO

estraranoj de Monda Turismo
Ekde la 26a de aprilo ĝis la 5a de majo 2002 okazis en Bydgoszcz (Pollando) Ia 12a 
Generala Konferenco de Monda Turismo, kun partoprenantoj el Pollando, Bulgario, 
Germanio, Hispanio, Belgio, Hungario, Peruo, Kazaĥstano, Latvio, Francio, Albanio, 
ktp.
Ene de tiuj aranĝoj okazis, krom la Konferenco, la 21-a Pola Studadsesio de A.I.S. San 
Marino, la Printempaj Stud-ekzamena Sesio de I.S.T.K., kaj la 27-aj Esperantaj Tagoj 
de Bydgoszcz. La A IS-Kursoj, kun entute 40 prelegoj 90-minutaj, la ISTK-Kursoj, kun 
entute 72 prelegoj 90-minutaj, kompreneble ĉiuj en Esperanto, kun tre diversaj temoj 
kaj prelegantoj. Ankaŭ' okazis ekzamenoj por eksterĉeestaj gestudentoj de la l-a 
studjaro, Bakalaŭrigaj Seminarioj por la 2-a kaj 3-a studjaroj, FAK-Ekzamenoj de 
A.I.S. por Studfmantoj (Bakalafrroj-2002), Kunveno de la Pola A.I.S. Societo, Kurso 
pri Toran kaj Etnografio, Keramika Kurso, kaj belega Arta Vespero, kun bunto da 
artistoj (folkloraj, korusaj, muzik-instrumentaj, deklamado) kiuj uzis la intemacian 
lingvon por la prezentadoj.
Dum la Generala Konferenco estis elektitaj kiel Prezidanton Andrzej Grzebowski 
(Pollando), Vicprezidantojn Augusto Casquero (Hispanio) kaj Lucille C. Karmon 
(Usono), Ĝeneralan Sekretarion Mara Timermame (Litovio), estraranojn Valerij 
Ĥramov (Kazaĥstano) kaj Zelimir Pehar (Aŭstralio), revizorojn Marcel Delforge 
(Belgio) kaj Daniela Emler (Pollando).
Etoso esperantista, altnivela, rekomendinda por la samideanaro kiu deziras profiti tiujn 
kursojn.

Augusto Casquero



LA ŜERCA ESPERANTO-VORTARO

(dankon al Josef Ŝemer kaj Teddy Ldwenkopf!)

Aĉeti: konduti iom maldece

Amuzo: utiligo de amo

Anastaso: trinkujo por kortbirdoj

Aŭgusto: kiam oni ne povas konstati ĉu la gusto estas bona aŭ ne

Aventuro: alta silo por storado de porĉevala nutraĵo

Baleno: interno de amuzejo

Balkono: kiam la geamantoj interkonatigis dum festeno

Barbaro: grupo de vong- kaj mentonharoj

Bastono: plej malalta vira voĉo

Batato: batata persono aŭ objekto

Beladono: plaĉa donaco

Bestaj visoj: "best wishes" (anglalingve)

Bibliofilo: Evangelio (Nova Testamento)

Bombono: unu dividite per bombo

Ĉampano: nutraĵo bakita el antilopa ledo

Ĉevalo: situanta inter montoj

Dialogo: preĝo

Diamanto: piulo

Dueto: du infanoj



Ekrano: subite aperanta rano

Ekstero: sablo ,

Eraro: grupo konsistanta el kelkaj partoj

Etaĝo: infaneco

Fakiro: promeno de spertulo

Fakturo: ne oblikva kiel tiu de Pizo

Fazoleo: oleo preta post kelkaj etapoj

Fidel Kastro: fidela, ĉar kastrita

Flegmono: honorario pagota al kuracisto aŭ flegistino

Horloĝo: la adreso de la horo

MANIFESTACIO KONTRAŬ TUTMONDIĜO EN VALENCIA
Okaze de la kunveno de la 15 ministroj pri eksteraj rilatoj de la Eŭropa Unio plus 12 el 
aliaj landoj de la mediteranea marbordo, ĉefe arabaj, en Valencia (Hispanio), okazis 
populara manifestacio surstrate, la 20an de aprilo, kun amasa partopreno de pacaj 
manifestantoj el la tuta mondo, reprezentante ĉirkaŭ 120 NRO-jn kaj aliajn. Inter la 
petoj, por tutmonda paco, homa egaleco, por la tuja solvo de la israelo-palestina 
problemo, kontraŭ sovaĝa ekonomia tutmondiĝo, ktp, videblis la afiŝo kiun portis lokaj 
esperantistoj, kun la esperanta flago en unu flanko, kaj peto por solvo de la lingva 
tutmonda problemo en la alia flanko.



“EXPOLINGUA” EN MADRIDO

Ekde ia lla ĝis ia 14a de aprilo okazis en la lnternacia Foirejo de Casa de Campo 
(Madrid) la foiro pri lingvoj “EXPOLINGUA”.
Hispana Esperanto-Federacio muntis tie inform-giĉeton, kie dum la kvar tagoj la 
publiko estis vaste informita pri la lingvo Esperanto. Deĵoris konstante madridaj 
samideanoj, kaj la giĉeto estis unu el la plej vizitataj de la tuta foiro, ĉefe de gejunuloj. 
Jam estas tria partopreno en Expolingua, kaj kiel interesa informo indas mencii ke ĝis 
nun HEF devis pagi por la giĉeto, sed ĉi jare nia asocio estis invitita havi la giĉeton 
tute senpage.

I KLASO PARTOPRENAS KONKURSON PER PROJEKTO INTERKIJI /IURO i 
KAJ GAJNAS KOMPUTILARON

i La 5-a klaso de la Generala Lernejo N.l en Biksado (Kovasna provinco, Rumanujo) i 
: partoprenis nacian konkurson, prezentante Projekton INTERKULTURO (ILEI/UEA), j 
\ en kiu ĝi partoprenas. Rezulte ilia propono estas konsiderata la plej bona projekto kaj 
\ pro tio ili ĵus gajnis komput-laborejon, konsistanta el 5 komputiloj kun ligo al 
Í Interreto. La 25 gelernantoj memkompreneble tre feliĉigis pro lio, ĉar estante la unuaj 
; aliĝintoj en la mondo en la interreta Kvazaŭlcrncjo "Tibor Sekclj1’, kie nun 
t partoprenas 92 klasoj el ĉiuj kontinentoj, ĝis nun ili povis inicu ilmi kun la alilandaj 
Í kamaradoj nur per malrapidega papera korespondado.
Í En tiu lemejo jam ekde pluraj jaroj tre lerte agas lii instruisto Militu TRIFOI, kiu
i Aranĝis tie eĉ etan esperanto-muzeon. Vere ili meritas uiiii kunirigon kuj subtenon.
i Por tiuj, kiuj volus gratuli aŭ kontakti la gajnintojn ilin lleila retadreso estas:
i <pg024@xnet.ro>

mailto:pg024@xnet.ro


ANTONI GAUDÍ (1852-1926)

Dum la jaro 2002 okazos Ia 150a datreveno de ia naskiĝo de unu el Ia plej kreivaj, 
originalaj kaj renovigaj arkitektoj el ĉiu epoko, Antoni Gaudi, kies prestiĝo daŭre 
kreskadis laŭlonge de la tempo, kio permesis ke lia verkaro, malbone konata ĝis antaŭ 
ne longe, estu finfine agnoskata.

Ĉi foje, Barcelona, kiu arigas la plej grandan parton de liaj plej gravaj konstruaĵoj, kaj 
kiel urbo ege zorganta pri arto, desegnado kaj arkitekturo, deziras ke la jaro 2002 estu 
speciala okazintaĵo por profundigi en la verkaron de Gaudi. Tiucele oni organizis la 
“lnternacia Jaro Gaudi”-n, kiu koncentrigos diversajn aranĝojn kaj festojn kun la 
ĉefa celo diskonigi la malplej bone konatajn sed plej allogajn aspektojn de tiu verkaro, 
ĉar en Gaudi ne ĉio estas formo kaj aspekto, sed ankaŭ konstrua logiko kaj funkcia 
senso de la arkitekturo, ne preterlasante la artojn, metiojn kaj manarton.
Lia grandega kompetenteco kiel arkitekto de internaĵoj de la konstruaĵoj permesis al li 
projektadi, en streĉa kunlaboro kun elstaraj metiistoj de la epoko, ĉiujn elementojn kiuj 
konsistigas la arkitektan spacon - fero, mebloj, vitraloj, skulptaj elementoj, mozaikoj, 
ceramiko, ktp., komencante ĉe organika konceptado de la tuta aranĝado kaj de Ia 
integriĝo de ĉi elementoj en sia konstru-strukturo.
Admirata kaj diskutata jam en lia epoko pro la aŭdaco kaj originaleco de siaj kuraĝaj 
solvoj, post periodo de relativa forgeso kaj silento lia famo plifortiĝis nediskuteble en 
la specialigitaj medioj tra la tuta mondo, kaj nuntempe ĝuas popolan admiron.
Plej konata ĉefverko de Gaudi estas la ankoraŭ ne finkonstruita baziliko “Sagrada 
Familia”, unu el la ĉefaj turismaj kaj religiaj allogaĵoj de Barcelona kaj de la luta 
Hispanio.
Aliaj ĉefverkoj de Gaudi estas la Casa Fallió, Palan Giiell, Parko Giiell, La Pedrera, 
Antonio Gaudi, pro sia religiemo, modesta vivo, homaranismaj sentoj, nuntempe estas 
en procezo de sanktigado ĉe Vatikano.
Por pliaj informoj oni povas viziti, inter multaj aliaj, Ia paĝaron: 
www. gaudi2002.ben. es



LINGVO DE PACO/I.LGIIAll-SSAIAM

Ni, membroj de la !a UEA-Komisiotio por la Araba Mondo, deziras esprimi nian 
grandan bedaŭron rilate al la sanga ondo, kiun nun travivas Palestino kaj Israelo.

Organizo, kia nia, kiu ankaŭ defendas homajn rajtojn kaj pli specife la lingvajn, ne 
povas silenti antaŭ la perfortaj atakoj al ia civila loĝantaro tiom israela kiom palestina. 
Ni deziras aldoni nian voĉon al tiuj de pluraj aliaj en la mondo por kondamni ĉian 
agreson kaj perforton kaj ni alvokas, kaj la israelan kaj la palestinan registarojn serĉi la 
vojojn por atingi baldaŭ pacan finon al ĉi tiu konflikto,, sen pliaj murdoj.

En cii tiuj malhelaj horoj de sufero por ambaŭ popoloj, ni esperas, per subteno kaj 
solidareco al la civila loĝantaro, ke paco kaj justeco'superregos,

Feliĉe ekzistas kelkaj, kvankam malmultaj, kiuj eĉ nun per projektoj de edukado, 
flegado, arto. proksimigas homojn el ambaŭ popoloj! kaj tiel konservas la revon de 
interhoma komprenado. Esperantistoj laŭ sia idéalo devas ne manki en tiuj rondoj.

Ne estas multo, kion ni povas konkrete fari. Por tamen substreki la respekton por 
ĉiuj viktimoj, kaj ankaŭ por substreki la fakton, ke esperantistoj dum sia tuta historio 
ĝenerale ne akceptis militon kiel normalan manieron solvi intergentajn konfliktojn ("ne 
al glavo sangon soifanta"’ - diras tre konata linio de nia himno), ni decidis lanĉi 
kampanjon, kiu estas paralela ali tiu jam lanĉita kun sukceso por helpi afganajn 
viktimojn.

La kampanjo, kies nomo en la- araba kaj en Esperanto estas "Lughatu- 
ssalam/Lingvo de Paco", konsistas el tri eroj:

1 - kursoj de Esperanto por palestinaj kaj pli ĝenerale arabaj civitanoj laŭeble ĉeestaj 
sed ankaŭ perkorespondaj;

2 - materia helpo al la rifuĝintoj, interalie en ia formo dé laborbrigado por la 
rekonstruo de palestina urbo.

Al tiuj du eroj aldoniĝas tria ero, tio estas la ret-listo hiwar-al- 
hadharat/interciviliza-dialogo" por favori en pluraj lingvoj (inkluzive de Esperanto) 
dialogon inter araboj kaj nearaboj.

Ni esperas, ke per instruado pri Esperanto kaj pri ĝiaj valoroj, ni kontribuios al pli 
bona kaji paco-ebtiga etoso. en la regiono. Ni certas, ke; pluraj el vi volos partopreni kaj 
instigi la esperantistojn de sia lando partopreni. La maniero por kontribui estas simpla: 
sendu vian monan subtenon al la konto Espero "por lingvo, de paco 2", per la kutimaj 
pagmanieroj al UEA.

Se vi volas korespondi ĝenerale pri la kampanjo kaj pri la maniero popularigi ĝin 
inter esperantistoj!, bonvolu sendi ret-mesaĝon al <iei001I@tiscali.nl>.

Dankon!

Atilio ORELLANA ROJAS. Araba komisiono de UEA

mailto:iei001I@tiscali.nl


INTERESA J E-AFEROJ

1. - Kursoj de Esperanto:
. Lunde kaj merkrede, je la 19.00, en Grupo Esperanto de Valencia. Av. Peris 
y Valero, 96, 5a. Valencia. 963744399.

2. - Programoj de Esperanto en Radio:
Radio Klara. Vendrede 20.30-21,30. FM 104.4.

http ://ww w. radioklara.org/programacto . ht mi
Pola Radio en Internet: http://linz.orf.at/gast/antobern/retradio/progr013.html

3. - Kongresoj:
“75-a Internacia Kongreso de SAT”: 1-7 julio 2002. Alicante. Konstanta 

adreso: Prezidanto: Martin Bustin Benito. Apt. de Correos 4143. ES-03080 
ALICANTE. Tlf. kaj Fakso 00-34-965184596. Retadreso: marteno@ctv.es. 
http://www.multiniania.com/satesperanto/servoj.html (kliku SERVOĴ-KONGRESOJ)

5a Eŭrop-Unia Esperanto-Kongreso. Verona (Italia), 23-28 aŭgusto. 
Verona Esperanto-Grupo, CP 1616, 37100 Verona, Italia. e-poŝto:
esperantoverona@adriacom.it “Efectiva lingva egaleco: rajto de la eŭropanoj'

Universala Esperanto-Kongreso. Fortaleza (Brazilo),. 03-10 aŭgusto. 
Inf: Universala Esperanto-Asocio, NL-3015 BI Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 176, 
Nederlando. +31-10-4361751. Rete: uea@inter.nl.net

“61a Hispana Kongreso de Esperanto”. 1-2-3-4 augusto 2002. Alicante, 
(pli da informoj en la lastaj paĝoj de ĉi tiu bulteno)

“Internacia HoRo2002” (junulara aranĝo). 11-18 julio 2002. Salamanca. 
Informoj ĉe: http://www.esperanto-es.net/HEJS/HoRo2002 ,
aŭ ĉe: http:// www.infonegocio.com/augustocasquero

Jaro 2003
Kongresoj:
62-a Hispana Kongreso de Esperanto. Centjariĝo de la valencia kaj de la hispana E- 
asocioj. Valencia, 16-21 julio 2003.
Universala Kongreso de Esperanto. Gotteborg. Svedio. 26 juiio-2 aŭgusto 2003

Testamento de Beetlioven en Esperanto!

Se vi vizitas Vienon, bonvolu veni en la Beethoven-loĝejon, kie 
rehaveblas lia testamento en bona esperanta traduko!
Adreso: Vieno, 19-a distrikto, Probusgasse 6; Buso 38 A, haltejo 
Armbrustergasse. Telefono Vieno 318 82 15.

radioklara.org/programacto
http://linz.orf.at/gast/antobern/retradio/progr013.html
mailto:marteno@ctv.es
http://www.multiniania.com/satesperanto/servoj.html
mailto:esperantoverona@adriacom.it
mailto:uea@inter.nl.net
http://www.esperanto-es.net/HEJS/HoRo2002
http://www.infonegocio.com/augustocasquero
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JACQUES CHIRAC, FAVORE AL ESPERANTO

Jacques Chirac tiel respondis, la. 15-an de aprilo, al retmesaĝo de Vincent Charlot 
(Francio):

Kara Sinjoro,

Vi bonvolis altiri mian atenton pri la problemo de Esperanto, kaj mi dankas vin pro 
tio ĉar, kiel vi jam scias, temas pri afero pri kiu mi estas sincere favora.

Eĉ se pro kialoj kiujn vi facile komprenos, mi deziras antaŭ ĉio min dediĉi al la 
defendo de la francparolantaro, mi havas profundan simpation por Esperanto kaj la 
humanista projekto kiu direktis ĝian kreiĝon kaj kiu pli ol iam ajn animas ĝiajn 
hodiaŭajn defendantojn.

Mi opinias miaflanke, ke Ia progresado de Esperanto, en la respekto de la kultura 
diverseco, kiu estas nedisigebla de ĝi, estus potenca faktoro de harmonio kaj 
kompreniĝo inter la popoloj.

Estas tute sendube ke, se la sorto de la urnoj estos al mi favora, mi submetos al la 
venonta registaro, kaj aparte al la ministro de la nacia Edukado, la demandon pri ĝia 
inkludado kiel elektebla lernobjekto en la abiturienta ekzameno, aparte pro la 
deziroj! esprimitaj fare de la gelernantoj kaj gepatroj, kaj pri la ebleco varbi sufiĉe da 
kompetentaj ekzamenantoj.

Mi petas vin kredi, Kara Sinjora, je la esprimo de miaj plej bonaj sentoj.

Eleji kore. [manskribite]

Jacques Chirac



KONDAMNO ETA

Antaŭ ne longe venis ai niaj manoj la jena artikolo, kondamno de IKEL (Internacia 
Komitato por Etnaj Liberecoj). Ĉar la temo bedaŭrinde ankoraŭ aktualas, espereble 
ne dum mullte da tempo, ni metas ĝin en nian bultenon.

Jen la teksto:

IKEL kondamnas la ETA-atencon kontraŭ Fernando Buesa
t

La Intemacia Komitato por Etnaj Liberecoj (IKEL) deklaras sian furman 
kondamnon por la ETA-bombatenco de la 23-a de februaro 2000, kiu kaŭzis la 
morton de la ĉefo de la socialisma partio de Eŭskio, Fernando Buesa, kaj de lia 
korpgardisto.

IKEL jam esprimis sian kondamnon kontraŭ ajna formo de terorismo en sia 
"Deklaracio por Etnista Humanisme", kaj nun ripetas ke nur demokratiaj rimedoj 
povas kontribui al kontentiga kaj daŭra solvo de etnaj konfliktoj.

IKEL memorigas ke Hispanio estas demokratia lando, kie oni povas aŭdiigi sian 
voĉon sen bezono' uzi perforton. Eĉ, la uzado de perforto endanĝerigas demokration 
kaj pacan kunvivadon.

IKEL, timas ke tia senfina sekvo da sangelverŝoj en Hispanio ankaŭ kompromitos 
la celon de la eŭskista movado atingi pli altan gradon da aŭtonomio kaj substrekas 
ke grandaj partoj de la publika opinio de Eŭskio fariĝas kontraŭaj al la legitima 
celo de sendependeco vidante ke tia kaŭzo estas antaŭenigata per bomboj kaj 
terorismo.

IKEL invitas la partion Herri Batasuna distanciĝi de perforto kaj kondamni la 
bombatencon kontraŭ Fernando Buesa, substrekante ke demokratia partio devas 
esprimi klare kaj nemiskompreneble siajn demokratiajn celojn kaj ne kunlabori kun 
organizoj kiuj nur malutilas al tiuj celoj.

La prezidanto

Daniele.VITALI@cec.eu.int

mailto:Daniele.VITALI@cec.eu.int


ZEOJ EN HISPANIO
Mankas ankoraŭ' la Placo Esperanto en San Javier kaj Ia Promenejo Esperanto 
en Aviles (eble aliaj: ĉu vi konas aliajn Zcojn en Hispanio?)

Listo prenita el: http://www.ikki.coin.pl/esperant/zeo/hispanio/indcx.htni
Barcelona........................... ................... Z-Strato....... . .................. ,7171932/1961
Barcelona.................................................. Z-Tabulo................................. 1961
Barcelona.......... ......... ........... . Librejo Esperanto................ 1977
Benidorin (Alicante)..................... E-Strato.......................  1971
Bilbao......................................................... E-Strato.................................... 1966
Buno! (Valencia)...................................Z-Strato.........................  1980
Callosa de SeguRa (Alicante).......... E-Strato....................................1983
Cartagena .......................................... . E-Strato...................  1985
Castellbisbal (Barcelona)...................E-Strato.................  1993
Castelldefels (Barcelona)........ . ...... E-PIaco.....................    1999
Castelldefels (Barcelona)... E-Monumento (Ramon Juardo).. 1999
Castellón de la Plana ..................... E-Placo...... .............................. 1998
Castellón de la Plana .........E-Monumento (sur E-Placo)......... 1998
Cervera (Lleida)...... . ..... ....................E-Strato....................................1974
Cheste (Valencia)................................Z-Strato.................  1959
Cheste (str. Sta. Lazaro, 58]. Z-Memortabulo......... .............  1911
Cheste.......................... Str. Esperantista Enrique Arnau................. 1991
Cheste......................................Str. Fr. M. Sanchez................................. 1993

E-Memortabulo...............................1996
........ Z-Strato..................................... 1959
....... E-Strato...................................... 1979 
.........E-Strato.......................................  1969/1975

1961
1982
1984
1985
1969
1975
1985
1990
1982 
j 
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1972
1970 
1958

. 1981
1991

Figueras.................................
Fuentes de Ebro (Zarag.) 
Gijón .......................................
Ĝirona....................... . ..........
La Laguna (Tenerife) ..................Z-Strato..................
La Laguna............................................E-Strato.................. .
La Laguna...........................Placo Juan Régulo Pérez..
La Unión (Murcia)............... ............E-Strato...... ............
Les Fonts de Terrassa (Barcel.)... E-Strato..... ............
Lleida.......................... ..........................Z-Strato......... ..........
Los Alcázares (Murcia)................. E-Strato...................
Madrid (San Blas]............................Z-Strato...................
Madrid (San Bl........... Strato de la lingvo Esperanto
Málaga    .................................E-Trapasejo.  
Málaga.......... . ............... E-Kliniko Bestkuracista.........
Málaga........................................ ...... . E-Strato.................. .
Manlleu (Barcelona)  ............... E-Strato.................
Mantesa (Barcelona)....................Z-Strato................ .....
Moiá (Barcelona)   ............. . E-Strato...................
Moiá..............................Str. Ramón Molerá i Pedrals...

http://www.ikki.coin.pl/esperant/zeo/hispanio/indcx.htni


Molías de Rey (Bare.)..........................E-Strato....................................
Monistrol de Montserrat (BarC);....Z-Strato.»...............................
Motril (Granada  .................................. E-Staro  ......................... .......
Olot (Gerona)........................___ _____ Z-Strata.............. . .....................
Palencia ..... .......... ........................... . E-Strato.......................... „ 
Palma de Mallorca [Son Ferriol].....E-Strato...................................
Premia de Mar (Bare.)....................... E-Placo......................................
Puerto de la Cruz (Ten.)................ . E-Tabulo............................
Ridis del Fai (Bare.)...........................Z-Strato............. .......... ...............
Ripollet (Barcelona)................ .. ........ . Z-Strato».............. .. ........ .........
Rubi (Barcelona).................................. Z-Strato............ . ..............
Sabadell (barcelona)...... . .................. ZrBtilvardo... ............... .
Sabadell........... .....................................Z-Tabulo.,............. ...........
Sabadell...................... ............. L. M. Espinalt-Strato....... ......
Sabadell.......... .................. . Z-Monumento.......................
Salou....... ...............  „....................E-Strato........ ................. ....
San Cugat del Valles (Barcel.)........E-Strato............................
Sant Feliu de Codines (BarcelL)..... Z-Strato......................
Sant Feliu de Guixols (Gerona)....,. Z-Strato................... . .....
Sant Pan d'Ordal (Bare;)................ . Z-Strato...........................
Sant Pau d’Ordal................................. E-Muzeo..........................
Santa Cruz de Tenerife.....................E-Strato............................
Scntmenat* ........................................ E-Strato............... ...........
Tarragona............... . .............................. Z-Strato............... .......... .
Tegueste (Tenerife}........................... ErStrato....... ............... .....
Terrasa (Barcelona)....................... . Z-Piaco».................. .
Torre Pacheco (Murcia)..................... E-Strato.........................
Torrox* (Málaga)................. E-K..onstruajo_(Av. del Faro)
Torrox (Málaga) .......... . ..... ...............E-A vernio............ ............
Tortosa (Tarragona)„.................. . E-Strato..........................
Tortosa (Tarragona)..........................Z-Strato.............................
Valencia [C/Carniceros, 6] ........... E-Tabulo................. ........
Valencia  ................... .......................... Z-Strato.......................... ...
Valencia.........................Str. E-ista Hernández Lahuerta.......
Valladolid....... ............................... . E-Strato..................... . .....
Valls........................................................E-Strato......... .....................
Vigo..........................................................E-Strato....................... .
Vilafranca del Penedés (Bare.)...... , Z-Strato........ . ............... .
Vilanova i La Geltrú (Barcel.).........ZrStrato................ ..........
Villarodona (Tarragona)................. E-Strato.......................... .
Villacanas (Toledo) ..........  E-Strato........................
Zaragoza............ ............................ . Z-Strato;....................

1965
1968 
?

1984
1965
1920
1993
1991
1972

. 1967

. 1979
1912/1975 

. 1959 
. 1959...
. 1989
. 1995 
. 1971 
.. 1966
.. 1914
... 1968
.., 1985 
.1969 
. 1998

... 1968

... 1993 
,. 19112/1959 
... 1985
... T
... 1987
... ?
... 1994
... 1923



Kio estas, laŭ Zamenhof “popolo”

... Antaŭ ĉio ni klarigos al ni, kio estas popolo. Se milionoj da homoj, dissemitaj tra la 
tuta mondo, havas flavruĝajn harojn, ili havas inter si tiun ĉi unu komunan signon; ĉu 
ni povas nomi ilin dank'al tiu ĉi komuneco - popolo? Estas evidente, ke ne. Se ili pro 
tiuj ĉi flavruĝaj haroj estas elmetataj al la samaj mokoj de homamaso, al la sama 
malkonfido aŭ persekuto, bazita sur antaŭjuĝo, tiam ili havas jam inter si multon 
komunan; ĉu vi pro tio nomos ilin popolo? Estas evidente, ke ne. Kiaj do komunaj 
signoj estas necesaj, por ke grupo da homoj povu nomi sin popolo?

Ordinare ni nomas popolo grandan grupon da homoj, kiuj parolas unu lingvon, vivas 
sur unu tero, prezentas unu memstaran politikan tuton, konfesas unu religion ks. Tio ĉi 
estas popolo normala. Forprenu de popolo iom post iom el tiuj ĉi signoj, unu post la 
alia, kaj ĝi aliformiĝas en popolon nenormalan, malsanan, sed tamen ĝi ankoraŭ iel 
daŭrigas ekzisti kaj povas ankoraŭ ceti al resaniĝo. Forprenu de la popolo - ekzemple, 
ni prenu la polan popolon - politikan memstarecon, - tio ĉi estos jam tiel peza bato, ke 
multaj erare konsideros similan popolon eĉ jam mortinta, sed la popolo tamen restos 
popolo. Faru al ĝi ankoraŭ pli pezan baton, senprecedencan kaj teruran baton - elŝiru 
ĝin kun radiko el la propra tero kaj dissemu ĝin tra la tuta mondo tiel, ke ĝi nenie estu 
plimulto, sed ĉie nekonsiderindan malplimulton, - tiam venos gia agonio, kaj gi devos 
rapide morti, putri kaj solviĝi en ĉirkaŭantaj elementoj; sed eĉ post tiu ĉi mortiga bato, 
dum ĝi, kvankam dissemita, ankoraŭ parolas sian lingvon, ĝi ankoraŭ vivas kaj pri ĉiuj 
dissemitaj ĝiaj anoj ĉiuj ankoraŭ diros (se ni akceptu, ke tio ĉi okazis, ekzemple, kun la 
pola popolo): "tio ĉi estas poloj". Sed malaperu la pola lingvo, kaj tiam ekzisto de la 
pola popolo definitive kaj senrevene ĉesas kaj transiras en regionon de historio. Se 
post tia malapero de lingvo ĉiuj anoj de tiu ĉi nacio eĉ por eterne plej severe konservus 
iamaniere sian genealogion, se ĉiu el ili eĉ havus ian difinitan organan signon, kiu 
faras ilian komunan devenon senduba, neniu tiam (t.e. post perdo de la lingvo) diros 
jam pri ili: "tio ĉi estas poloj", kaj en ekstrema kazo oni diros pri ili nur: "tio ĉi estas 
posteuloj de iam ekzistinta pola popolo", simile al tio, kiel estas posteuloj de gotoj, 
galloj, keltoj k s., sed jam ne estas tiuj ĉi popoloj. Ĉar lingvo estas ĝuste tiu ligo, kiu 
faras tiun au alian grupon da homoj popolo. Ekzemple, imagu al vi, ke iamaniere 
serboj perdis sian lingvon kaj ĉiuj ekparolis pole, - ĉu ekzistus tiam serba popolo? Ne, 
vi dirus, ke Serbio estas loĝigita de poloj, malgraŭ tio, ke iii laŭ loĝloko, deveno kaj 
religio tute diferenciĝas de poloj de la Vistula regiono; kaj ili ne nur nomus sin poloj, 
sed konstante altiriĝus al Pollando, ĉar lingvo ĝuste estas tio, kio faras popolon. En 
Aŭstrio estas diversaj popoloj, kiuj de tiu tempo, kiel historio ilin konas, vivis kaj 
vivas ĉiam unu apud alia, senkompare pli proksime unu al la alia, ol Voroneĵanoj kun 
Vologdanoj; ili havas unu ŝtaton, unu religion ktp., kaj tamen ili faras tute fremdajn kaj 
malamikajn unu al la alia popolojn, ekskluzive nur tial, ke ili parolas diversajn 
lingvojn; dume Austriaj germanoj kaj Prusianoj diferencas inter si kaj per loĝloko, kaj 



malamikajn unu al la alia popolojn, ekskluzive nur tial, ke ili parolas diversajn 
lingvojn; dume Austriaj germanoj kaj Prusianoj diferencas inter si kaj per loĝloko, kaj 
per ŝtato, kaj per religio, - kaj tamen dank'al ekskluziva unueco de llia lingvo ni devas 
tiujn kaj aliajn kunigi sub la nomo de germana popolo, kaj ili mem altiriĝas unu al la 
alia. Ĉar lingvo estas la plej sankta propraĵo de homo; en ĝi li pensas, ĝojas kaj 
malĝojas, kun ĝi estas ligita lia memkonscio, kaj sekve ankaŭ lia individua ekzisto. Se 
ne estus diferenco inter lingvoj, ne estus ankaŭ diversaj popoloj; tiam ekzistus grupoj 
teritoriaj, politikaj, religiaj, sed ne naciaj. Kiomgrade ne eblas penseble apartigi unu de 
alia nociojn "lingvo" kaj "popolo", estas videble el tio, ke en iuj lingvoj ambaŭ tiuj ĉi 
nocioj rekte esprimigas per unu sama vorto.

Eltranĉaĵo el “Alvoko al la juda intelektularo”
L.L. Zamenhof

TURISMAJ BROŜUROJ EN ESPERANTO

Ĵus aperis diversaj turismaj broŝuroj en Esperanto, en Hispanio. Inter. Ili 
jam haveblas Ia broŝuro « Valencia », bele eldonita de la Turisma Oficejo 
de Valencia. Ankaŭ estas dispone de la interesiĝantoj tre interesa broŝuro 
kun la nomo “CATALUNYA”, 16-paĝa. Grand-formate, kvinlingva.
Baldaŭ aperos la turisma broŝuro de Oreste (Valencia), jam tradukita al 
Esperanto.

PILGRIMADO AL SANTIAGO DE COMPOSTELA

Vidu http://medweb.ui’j-muenster.de/~fischru/jak2000-o.html pri la 
pilgrimado de Rudolf 1'Heber dum aŭgusto de 2000 al Santiago de Compostela. "Mi 
tre ĝojus, se mi survoje renkontos Esperantistojn aŭ se eĉ de tempo al tempo iu 
akompanos min dum iom da vojo", li diras.
Rudolf Fischer, germana esperantisto, universitata profesoro, bona konatulo de la 
pilgrimvojo, deziras hispanajn esperantistajn kunvojagantoj, por pilgrimi denove 
komence de la monato aŭgusto. Interesiĝantoj kontaktu lin en tiu ttt-paĝaro.

http://medweb.ui%25e2%2580%2599j-muenster.de/%7Efischru/jak2000-o.html


STEVIE WONDER, DTO KAJ MI
Ni vidu kion ni atingas pere de logiko.

1 - Dio estas amo.
Amo estas blinda
Stevie Wonder estas blinda
Sekve: Stevie Wonder estas Dio.

2, - Nenio estas pli bone ol la eterna feliĉo. 
Unu tomato estas pli bone ol nenio.
Sekve: Unu tomato estas pli bone ol la eterna feliĉo.

3, - Oni diris al mi ke mi estas neniu.
Neniu estas perfekta.
Sekve: Mi estas perfekta.
Sed, nur Dio estas perfekta.
Sekve: Mi estas Dio
Se Stevie Wonder estas Dio, mi estas Stevie Wonder. 
Mia Dio, mi estas blindulo! 1!

4,-  Dio helpas kiun frue ellitiĝas.
Kiu frue ellitiĝas, dormas vespere.
Kiu dormas vespere, ne dormas nokte.
Kiu ne donnas nokte, iras divoĉi. 
Konkludo: Dio helpas kiun iras divoĉi.

5,-  Se mi estas Dio, kaj pro tio mi estas blinda, kaj Dio helpas kiun iras nokte divoĉi, 
kaj mi iras nokte divoĉi, sekve mi helpas min mem, sed, kiel diable mi sciu ke estas 
nokte se mi estas blinda?

YIji:Kiel diri 8

*;

ViI
- grabar ( en disco, casete...) = registri

; J
- eso rne suena a griego / eso es chino para mi-tio 
estas por mi volapukaĵo

- Ios Cascos Azules de Ia ONU=la Blukaskuloj de UN
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MESAĜO AL IU INFANO EN LA MONDO

Ni estas 5 infanoj, naskitaj en urbo CHATEAUROUX, la 20-an de novembro 1989, 
la saman tagon kiam estis subskrita la unua lnternacia Kovenció pri la Rajtoj de la 
Infano, en NOV-JORKO .

Ni estas multŝancaj, ke ni naskiĝis ĉi-tie, ĉar al ni mankas nenio. Ni frekventas la 
lernejon, kaj ni havas ankaŭ tempon por ludi, sporti, aŭskulti muzikon,.

Tamen ni scias ke, en la Mondo, multaj infanoj ne havas tiun ŝancon. Kelkaj el ili 
mortas pro malsato aŭ pro malsanoj, kiujn oni povus kuraci aŭ eviti; aliaj infanoj estas 
devigataj labori, ĉar iliaj gepatroj estas tro malriĉaj; ankoraŭ aliaj suferas pro 
ekstremaj perfortaĵoj .

Okaze de la 10-a datreveno de la Konvencio pri la Rajtoj de la Infano, ni deziras sendi 
al ĉiuj infanoj en la Mondo, mesaĝon de Amikeco, Paco kaj Espero. Ni ŝatus ke en la 
komenco de ia 3-a jarmilo, la tuta Mondo agu porke ĉiuj infanoj, senescepte, povu esti 
ŝirmataj , kontraŭ Ĉio, kio malebligas al ili ĝui, kiel ni, veran vivon de infano sur 
planedo, kie fine, daŭros Paco, Justeco, kaj Solidareco .

Se vi esperas, kiel ni, iam vivi en tiu Mondo de niaj revoj, kaj deziras fari ĉion eblan 
por entrepreni, kunagi, kaj sukcesigi tion, redaktu viavice vian propran mesaĝon, kaj 
sendu ĝin al ni:

linfanis d'Ici et d'Ailleurs (Infanoj de ĉi-tie kaj aliloke) 
Maison des Droits de 1’Enfant (Domo de la Infanaj Rajtoj) 
28 , rue de 1'Echo
36 OOO CHATEAUROUX
PRANCE

Antaŭdankon.

Aurore, Cécile, Diane, Elodie et Simon .

P.S. Vi povas ankaŭ sendi vian mesaĝon al aliaj infano . Ĉiuj kune, la mano en la 
mano, ni movos la Mondon .

"Maryvonne Houviez"
maryvonne.houviez@wanadoo.fr

mailto:maryvonne.houviez@wanadoo.fr


61a Hispana 
Espera nto-Kongreso

Alicante

1a ĝis 4a de aŭgusto 2002
Colegio Mayor Universitario 

San Vicente del Raspeig

ALIĜILO N-RO.....

(BONVOLU SKRIBI TAJPE AŬ PRESLITERE)

Familiaj nomoj..................           .
Antaŭnomo:................................................................................................................
Naskiĝdato (2).............................................. .. HEI’-numero...........................
Adreso................................................. ..................................................... ..................
...................................................................................... Poŝtkodo.............................

Utbo...........................  Telefono...........................................
Retadreso...................................................faksilo............................................

(?.) Nur |ku statistiko

Kongreskotizo)................................................ ĝis la 30a de junio.................... poste
Membro de Iilii''....................................................................... 19..........................25
Ne mernbro............................................................................... 23......................... 29
Loĝejo........................................................................................—......................... —
Donacon............ ...........................................................   -
ENTUTE:.....................................................................................................................

Kotizu pere de Bancaja, stralo Málaga 37; 46009 Valencia, 
konlo-numero: 2077-0069-24-3100702329 al la 61a Hispana Esperanto-Kongreso.

Kunsendu la pagpruvilon kaj la aliĝilon al la suba adreso.
Por bankĉekoj kaj poŝtmandatoj aldonu 10%

LA KOTIZO ESTAS NE REPAGEBLA.

Dato kaj subskribo......................................................................................................

Konstanta adreso: Augusto Casquero; Avenida Buijasot 29, A-31; 
liS-46009 Valencia; Retadreso: augustocasquero@infonegocio.com

mailto:augustocasquero@infonegocio.com


NOVA DOCENTO EN AMSTERDAMO

Nederlanda specialisto pri eŭska lingvo fariĝis docento pri Interlingvistiko kaj
Esperanto en la Universitato de Amsterdamo. ' '

La Universitato de Amsterdamo elektis Wim Jansen docento pri “Interlingvistiko kaj 
Esperanto”, postsekvanto de eksterordinara profesoro Marc van Oostendorp, kiu 
forlasis la katedron en 2001. La nomumo estas efektiva de la la de februaro 2002. 
Estas formala enfakultata tasko por unu kaj duona tagoj ĉiusemajne. La lekciprogramo 
pri Interlingvistiko kaj Esperanto, kiel libere elektebla fako ene de la subfakultato pri 
teoria lingvistiko, komenciĝos en septembro 2002 kaj daŭros dum la unua semestro de 
2002-2003.

Wim Jansen, 53-jara nederlandano, magistriĝis en inĝenierado kaj en kompara 
lingvistiko kiel specialisto pri la eŭska, lingvo. Post internacia inĝeniera kariero li 
nuntempe laboras kiel liberprofesia docento de lingvoj kaj verkisto, precipe en la 
nederlanda kaj angla lingvoj kaj ĉefe pri la eŭska kiel moderna ekzemplo de etna 
planlingvo.

Hans Erasmus
erasmusz@worldonline.nl (El "La Ondo de Esperanto" Majo 2002)

ESPERANTA TELEVIDO !!!

La Sekretario de ERA, Giorgio Pagano, prezentis pasintjare, al kelkaj partoprenantoj 
de IJE 2001 en Bolsena (Italio), iniciaron pri la eblecoj elstarigi ”E-Tv", t.e. informan 
programon en televida formo, dissendota per TTT de interreto.

Nun, ankoraŭ en tiu kadro, ERA dissendas alvokon al ĉiuj esperantistoj kiuj intencus 
kunlabori, precipe tiuj kiuj havas iom da kompetenteco (ankaŭ nur hobian) pri 
televido, kameraoj, informado aŭ simile. Do, ankaŭ al reĝisoroj, aktoroj, redaktoroj, 
aŭ, ĉiukaze,al interesitoj. Tiuj personoj povas sendi mesaĝon al:

<esperantoradikalaa socio@e sperantio. org>.
Kelkajn informojn vi povas akiri en TTT-ejo: http://www.esperanto.tv, kie vi povas 
aŭdi ankaux (bedaŭrinde nur en la itala lingvo) parton de la debaton de tiu renkonto en 
Bolsena.

"Esperanto" Radikala Asocio

mailto:erasmusz@worldonline.nl
http://www.esperanto.tv


61a Hispana Kongreso de Esperanto

1a ĝis 4a de aŭgusto

Alicante

Colegio Mayor Universitario
Campus de la Universidad s/n 

San Vicente del Raspeig.

Loĝado

En la kongresejo (unulita ĉ. +- matenmanĝo); 20 € ĝis 30a de junio; poste 24 €.
ATENTU: la nombro de ĉambroj en la Universitata Hotelo estas nur 30 kaj oni 

disponigos ilin ĝis elĉerpiĝo laŭ la dato de mendo. Mendu tuj do’
Aliaj loĝejoj (en la urbocentro): Pensiono: 18 € po persono.

Hoteloj Unulita ĉ. Dulita ĉ. Trilita ĉ.

Hostal-Residencia A 21 € 34 € 44 €

Hostal-Residencia B 27 € 39 €

Hostal C 24 € 44 € 51 €

Hotel A 32 € 50 €

Hotel-Residencia B 47 € 59 €

Ĉiuj prezoj estas po unu tago.
Bankkonto: BANCAJA; Strato Málaga 37; 46009 Valencia. Kontonumero: 

2077-0069-24-3100702329 Congreso de Esperanto.
Konstanta adreso: Augusto Casquero de la Cruz. Avenida Buijasot, 29, A-31; 

46009 Valencia. Retadreso: <augustocasquero@infonegocio.com>
Atentu ke oni rezervos laŭ la eblecoj, ĉar en Alicante malfacilas rezervi somere.

Se necese, la organizantoj rajtas serĉi alternativajn loĝejojn, kun similaj prezoj.
Oni ne traktos hotelmendon sen antaŭa pago. Kotizoj ne estas repageblaj.

mailto:augustocasquero@infonegocio.com

